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Tempo” avisa:

SOCIAL

Celebração ao padroeiro terá 
programação semanal especial

No dia 15 de janeiro, Guarujá comemora o Dia de Santo Amaro, Padroeiro da Cidade. Inaugurações, missa de ação de graças e apresentação da Orquestra Municipal estão 
entre as atividades em homenagem a Santo Amaro, que começam já na segunda-feira (14). A programação religiosa acontece na Igreja Matriz, no Centro de Guarujá
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Artigo Micros

Tucanando 
O deputado Alexandre Frota 
(PSDB) conseguiu destaque 
na cidade na semana que 
passou. Recém emplumado 
no par tido, o deputado 
bom de bico teceu críticas 
negativas à administração do 
prefeito Válter Suman (PSB), 
após saber que o presidente 
de sua sigla na cidade havia 
sido nomeado como secre-
tário interino do governo 
municipal. Frota tanto fez que 
conseguiu derrubar o presi-
dente do partido em Guarujá 
e alardeou que o partido 
terá candidato nas próximas 
eleições. Alguém precisa 
avisar o deputado lacrador 
que oposição forçada em 
ano de eleição não costuma 
ter impacto na cidade e que 
a relação PSB e PSDB na cida-
de sempre foi amistosa nos 
últimos anos. Afinal, os dois 
vereadores peessedebistas 
nunca bateram de frente com 
o governo. A relação sempre 
foi de cobrança com respei-
to e de colaboração.

Presidente
O presidente Jair Bolsonaro vi-
sita, na tarde desta sexta-feira 
(10/01), a Ponte dos Barreiros, 
em São Vicente. O Governo 
Federal liberou R$ 58 milhões 
para a execução da reforma 
da construção, que faz a 
ligação entre as áreas con-
tinental e insular da cidade. 

Em Guarujá
Bolsonaro chegou em Gua-
rujá na quinta-feira (09) para 

alguns dias de descanso e foi 
recepcionado pelo deputa-
do estadual Tenente Coimbra. 
O investimento só foi possível 
após trabalho conjunto de 
deputados da região.

19 milhões
Entre eles a deputada federal 
Rosana Valle e os deputados 
estaduais Tenente Coimbra, 
Kenny Mendes, Paulo Corrêa 
Jr., Wellington Moura e Caio 
França, que, além da ajuda fe-
deral, conseguiram atuar junto 
ao governo estadual para 
liberar mais R$ 19 milhões 
destinados à obra (sendo 
15 milhões em emendas a 
Lei Orçamentária Anual e 4 
milhões em emendas parla-
mentares, além de mais 4 mi-
lhões que vieram do governo 
de São Paulo).

Comoção
Ao saber da notícia do es-
forço parlamentar em prol da 
ponte, populares planejam 
uma mobilização para pedir 
o mesmo empenho na exe-
cução da ligação seca para 
beneficiar a circulação de 
pessoas e veículos de pas-
seio e não apenas caminhões 
para o porto, por exemplo. 

Feira de Verão
Acontece neste final de se-
mana, a 1ª Feira de Verão no 
CRPI em Guarujá. O evento 
ocorre no sábado e do-
mingo, das 13h às 21h, na 
sede da instituição (Estrada 
Alexandre Migues Rodrigues, 
845, Praia do Tombo). Haverá 

expositores de roupas e cal-
çados adultos e infantil, aces-
sórios, peças de costura cria-
tiva, cosméticos, decorações 
para festas e artigos para casa. 
Além disso, uma variedade 
de opções gastronômicas.

Professor 
Prefeitura de Guarujá está com 
inscrições abertas até próxi-
mo dia 20, para o processo 
seletivo para a contratação 
temporária de professores 
de Educação Básica III (PEB III) 
e de Educação Profissional. 
As inscrições começaram no 
último dia 2. No total serão 
disponibilizadas 24 vagas e 
outras 2.276 por meio de 
cadastro reserva. 
 
Professores II
Interessados devem se ins-
crever por meio do site 
da Prefeitura: www.guaruja.
sp.gov.br, no edital 001/2019 
– Sedel ou ainda da Caipi-
mes, no www.caipimes.com.
br. No ato é necessário pre-
encher a ficha de inscrição e 
emitir boleto bancário para 
pagamento até o dia 21 des-
te mês. A taxa de inscrição é 
de R$ 65,00.

Disciplinas 
Serão contratados profis-
sionais com idade mínima 
de 18 anos, nas discipli-
nas de Ciências, Educação 
Artística, Educação Física, 
Geografia, Histórica, Língua 
Inglesa, Língua Por tugue-
sa, Matemática, Mecânica, 
Contabilidade e Química. 
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Se o Brasil vive em um Es-
tado Democrático de Direito, 
como se costuma dizer, além 
de manter ativo seu sistema de 
leis resguardado pela Consti-
tuição Federal, é preciso que 
as autoridades cumpram na 
prática o que está na legislação, 
sempre em favor do interesse 
público e do bem-estar social. 

Acontece que vivemos sob o 
risco de nos tornarmos um Estado 
Democrático meramente de apa-
rência, já que valiosas conquistas 
sociais estão sendo ignoradas 
ou acessadas apenas de forma 
parcial, exsurgindo ações deleté-
rias de distinção, não raramente, 
balizadas apenas em cor, gênero, 
religião, nível social, interesse 
econômico e ideologia política. 

Episódios recentes revelam 
a gravidade dessas violações: 
um pacote de reformas penais 
tentou, recentemente, institucio-
nalizar a gravação de conversas 
entre Advogados e clientes. 
A prática, ilegal, é cada vez 
mais comum em nosso país. 

O fim do sigilo da relação 
profissional entre Advogados 
e clientes elimina um direito 
constitucional que é a defesa de 
todo e qualquer cidadão. Sem 
ele, a população se torna ainda 
mais vulnerável, a Democracia 
se enfraquece e o interesse pú-
blico deixa de ser a busca prio-
ritária dos nossos governantes. 

Na ânsia de julgar anteci-
padamente, de manipular as 
responsabilidades e de agir 
conforme seus interesses, inú-
meras esferas do Poder Público 
atentam contra a Democracia 
impedindo, especialmente Advo-
gados e Jornalistas, de atuarem 
com liberdade. Também não 
são poucos os casos de Jor-
nalistas que acumulam ações 
penais, civis e administrativas 
por não divulgar suas fontes, 
especialmente quando as infor-
mações coletadas dizem respeito 
a grupos influentes ou esferas 
do poder. A quebra de sigilo da 
fonte é uma afronta ao direito 
profissional que está garantido 
pelo artigo 5º da Constituição 
Federal em proteção do cidadão. 

O resguardo da fonte não é 
uma invenção brasileira. Tratados 
internacionais, dos quais o Brasil 
é signatário, como a Declaração 
de Princípios sobre a Liberdade 
de Expressão da Organização dos 
Estados Americanos, reafirmam 
essa premissa. Não há garantia 
de informação verdadeira e de 
credibilidade se não houver res-
peito integral ao sigilo da fonte. 

Chegamos a um ponto crucial 
da nossa história que demanda 
resposta firme a uma indagação: 
queremos uma Democracia de 

faz de conta ou queremos uma 
Democracia Constitucional ver-
dadeira que, ao mesmo passo 
que respeite e legitime a vontade 
popular da maioria episódica em 
determinado momento social, 
não se descure das conquistas 
civilizatórias da humanidade? 

É evidente que todos aqueles 
que estão de boa-fé e cônscios 
dos seus compromissos sociais e 
públicos devem dar resposta posi-
tiva à segunda parte da indagação 
acima; afinal de contas, já assis-
timos a inúmeros exemplos da 
bancarrota de muitas Nações que 
se afundaram em retrocessos ao 
pretenderem seguir o caminho sem 
volta da Democracia que despreza 
as conquistas civilizatórias da hu-
manidade, e pretende se sustentar 
apenas e tão somente na vontade 
popular episódica da maioria. 

É exatamente nesta esteira que 
se encontram as premissas dos 
sigilos da fonte para o Jornalista e 
da relação entre Advogado e cliente 
para a Advocacia, por evidente-
mente constituírem eles, os sigilos, 
conquistas civilizatórias da huma-
nidade que põem freios aos arrou-
bos das vaidades dos comandantes 
de plantão que pretendem impor a 
todos nós a sua régua de conduta, 
pouco importando as vontades do 
cidadão que encontrem respaldo 
na vigente ordem constitucional.

O sigilo da fonte permite ao 
Jornalista ter acesso a informações 
que jamais seriam apresentadas 
se não fosse o dever ético-profis-
sional dele de preservar a fonte, 
justamente porque o exercício do 
poder sobre as pessoas implica no 
ocultamento das informações das 
quais tem conhecimento deter-
minada pessoa pelo óbvio medo 
da represália que a força imediata 
do comandante de plantão tem 
sobre os cidadãos. Serve ele, o 
sigilo da fonte, ao asseguramento 
da garantia do direito que todo 
cidadão tem de fazer o juízo de 
valor que bem entender sobre os 
fatos verdadeiros que venham a 
ser apresentados pelos Jornalis-
tas, permitindo até mesmo que 
cada um de nós faça o seu juízo 
moral sem qualquer manipulação. 

Já o sigilo da relação profis-
sional entre Advogado e cliente 
tem como objetivo impedir que 
o ato de força comum a quem 
tem poder – seja ele de qualquer 
espécie: de mando, econômico etc. 
– anule o direito de defesa que é 
premissa básica da construção de 
uma Democracia, notadamente 
a Democracia Constitucional. 
Defender não pode ser um faz de 
conta a permitir que a verdade seja 
aquela pretendida por quem tem 
poder. A verdade há de ser busca-
da pela senda da razão e não por 
meio da construção de regras que 

coloquem a todos sob suspeita. 
O verdadeiro exercício do direito 
de defesa, sem combinações 
prévias pelos atores responsáveis 
pela punição daqueles que se 
desviam dos caminhos da lei e 
da ordem constitucional vigente, 
é que proporciona a realização 
do juízo livre e consciente de 
legalidade pelas autoridades sem 
comprometimento indevido com 
as vontades dos que tem poder. 

Com a devida vênia, a bem 
da sobrevivência da segurança 
jurídica e da Democracia Cons-
titucional, não há argumentos 
que justifiquem a violação dos 
sigilos em estudo. A coação se dá 
pelo poder e pela força política, 
na maioria das vezes. É preciso 
entender que atacar a liberdade 
profissional, uma prática cada 
vez mais comum no nosso país, 
é o mesmo que atacar a Demo-
cracia Constitucional brasileira. 

Sob argumentos falsos, auto-
ridades acusam Jornalistas e Ad-
vogados de gozar de privilégios 
e de agir em benefício próprio. 
Ora, a Justiça tem instrumentos 
jurídicos suficientes para punir 
o Jornalista que divulgar notícia 
falsa. Da mesma forma, pode 
condenar o Advogado que burlar 
prerrogativas legais para benefi-
ciar a si mesmo ou ao seu cliente. 

As últimas décadas da his-
tória mostram que Democra-
cia forte só se constrói com 
Imprensa Livre e Advogados 
atuantes. Em outras palavras, 
não é possível resguardar os 
direitos de cidadania sem asse-
gurar-se a liberdade profissional 
aos Jornalistas e à Advocacia. 

É chegada a hora de Ad-
vogados e Jornalistas ficarem 
absolutamente atentos. É pre-
ciso ter a consciência de que 
somos um termômetro dire-
to do Estado Democrático de 
Direito e que juntos temos a 
obrigação e o dever de proteger 
o cidadão das vontades autori-
tárias de quem quer que seja. 

Unidos pelos preceitos de-
mocráticos e conectados pelo 
bem-estar coletivo e, bem assim, 
com coragem para expor notícias 
e verdades, juntos certamente 
faremos com que o cidadão 
seja respeitado como a maior 
autoridade de todas em um 
Estado Democrático de Direito. 

A boa notícia é que existem 
inúmeros mecanismos para re-
fazer os caminhos e recuperar 
conquistas constitucionais que 
vêm sendo ignoradas. Afinal, o 
que está em jogo, em última ins-
tância, é o direito de defesa do ci-
dadão e o livre acesso aos dados 
de interesse público, conquistas 
civilizatórias da humanidade que 
dizem respeito a toda a sociedade. 

Caio Augusto Silva dos Santos - Presidente da OAB SP

Democracia só se faz com 
liberdades profissionais

Editorial

Santo Amaro que 
nos livre e guarde

Guarujá comemora mais 
um dia do Padroeiro, Santo 
Amaro. No entanto, esse 
ano de 2020 é ano eleito-
ral e a cidade vai precisar 
de uma mãozinha extra do 
santo. Saúde Pública, sane-
amento e educação são os 
temas preferidos por polí-
ticos em anos de eleição.

E é um festival de soluções 
mirabolantes de candidatos 
oposicionistas, oportunistas 
e também dos bem intencio-
nados, que não têm noção 
do sistema ao qual deverão 
se submeter para conquistar 
migalhas em seus mandatos.

Até o cidadão alheio à 
política pode perceber, nes-
ses discursos, que nada está 
tão ruim que não possa piorar. 

Mas eles, candidatos, têm 
uma solução que, via de 
regra, é mais barata, eficaz e 
transparente do que o que 
já fez ou que será feito pelo 
atual grupo político no poder.

Em tempos de redes so-
ciais e fake news, ‘quanto mais 
desgraça, melhor.’ E nossa 
sociedade atual anda tão des-
contente com a classe política 
que absorve apenas o que é 
negativo e desnecessário no 
importante debate político 
que deveria ser destacado 
nesse período pré-eleitoral.

No entanto, entre pro-
blemas crônicos que exigem 
solução em estados e municí-
pios, os bons atos, que geram 
avanços e desenvolvimento, 
precisam ser destacados, 

pois é preciso acreditar que 
é possível melhorar, para 
que boas ideias sejam de-
senvolvidas e executadas.

O contrário já é conheci-
do também: políticos para-
quedistas alardeando pelas 
redes sociais que tudo na 
cidade é ruim e nada presta.

Em Guarujá, os anos elei-
torais tendem a ser um show 
de horrores com uma plateia 
que não pensa em contribuir, 
mas apenas consumir o que 
a cidade tem a oferecer, 
sem produzir nada em troca. 
A estratégia precisa mudar.

Que Santo Amaro, pa-
droeiro de Guarujá, afaste 
essa negatividade de seus 
c idadãos neste ano de 
2020. Parabéns cidadãos!
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

Calculado inicialmente em 
R$ 319,5 milhões, o orça-
mento reservado à área da 
Saúde, neste ano de 2020, 
terá um aporte extra de R$ 6,4 
milhões a mais para reforçar as 
ações desenvolvidas no setor. 

O aumento resulta da 
aprovação de 41 emen-
das impositivas, que foram 
acrescidas pelos vereadores 
ao orçamento da Prefeitura.  

Esses recursos servirão 

para garantir o custeio de mais 
vagas em UTIs, assim como de 
cirurgias, próteses, exames, 
ambulâncias, equipamentos, 
convênios com entidades 
assistenciais, ações de pre-
venção e controle de doen-
ças, além da construção de 
novas unidades nos bairros. 

A legislação municipal es-
tabelece que cada vereador 
possa destinar o equivalente a 
0,05% do orçamento líquido 

do Município em medidas 
que considera prioritárias - 
mas desde que 50% desse 
valor seja para a área da saúde.

Para o orçamento de 2020 
(calculado em R$ 1,7 bilhão), 
cada parlamentar teve R$ 
712,5 mil disponíveis para 
indicar, respeitando a propor-
ção estabelecida. As emen-
das podem ser conferidas 
no site da Câmara (www.
camaraguarujá.sp.gov.br). 

De Guarujá
 
A partir desta sexta-feira 

(10), empresas e pessoas 
interessadas podem consultar 
a íntegra do novo edital de 
Concorrência Pública Inter-
nacional para Concessão da 
Construção, Exploração e 
Manutenção do Aeródromo 
Civil Metropolitano de Guaru-
já. O aviso de edital nº 5/2019 
foi publicado na edição do 
Diário Oficial de Guarujá no 
último dia 28 de dezembro, 
anunciando a disponibilidade 
do documento.  

A íntegra do edital e seus 
anexos poderão ser obtidos 
entre 10 de janeiro e 9 de 
março de 2020, prazo em 
que acontecem, também, as 
visitas técnicas. O documento 
estará disponível gratuita-
mente no site da Prefeitura 
(www.guaruja.sp.gov.br), na 
aba “Serviços Online”, ou na 

Diretoria Municipal de Com-
pras e Licitações, no Paço 
Municipal Moacir dos Santos 
Filho (Av. Santos Dumont, 
800, 1º andar), ao custo de 
R$ 25,00. O recebimento dos 
envelopes com as propostas 
está marcado para o dia 10 
de março de 2020.  

O novo documento foi 
formulado após a análise de 
recomendações feitas pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), que havia sido pro-
vocado a se manifestar em 
recurso apresentado por uma 
das empresas interessadas na 
concorrência. Por esse moti-
vo, o edital 5/2019 havia sido 
suspenso pelo Município em 
setembro do ano passado. 

Após a republicação, a 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico e Por tuário 
(Sedep) de Guarujá acredita 
ter avançado no processo 
de licitação, pelo fato de a 

matéria já ter sido analisa-
da pelo TCE, diminuindo, 
assim, as chances de no-
vos questionamentos nesta 
nova etapa do processo.  

 
NO MÍNIMO
R$ 1 MILHÃO

A licitação ocorrerá na 
modalidade Concorrência 
Pública e será vencedora a 
proponente que oferecer o 
maior valor de outorga ao Mu-
nicípio, sendo o valor mínimo 
estipulado em R$ 1 milhão.  

Em valores arredondados, 
os investimentos previstos são 
de R$ 70 milhões. No primeiro 
ano, está previsto um investi-
mento de R$ 15 milhões nas 
melhorias necessárias para a 
operação do aeroporto, além 
de uma movimentação de 80 
mil pessoas.

Conforme o titular da Se-
dep, Alexandre Trombelli, a 
Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC) já tem um laudo 
prévio das condições de 
pista, o que pode agilizar o 
processo de início de ativi-
dades do aeródromo, após 
a definição do nome do 
concessionário. 

Antes da suspensão, em 
setembro de 2019, o edital 
já havia sido consultado por 
112 empresas e pessoas 
interessadas. Visitas técnicas 
também foram realizadas e 
empresas aéreas de renome, 
como a Azul, já manifestaram 
o desejo de operar voos en-
tre Guarujá e Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte e Curitiba.

“O projeto é muito viável 
e representa um importante 
impulso econômico para 
Guarujá e toda a Baixada San-
tista. Não só para o turismo, 
mas também por representar 
uma opção aos aeroportos 
da capital”, ressalta o prefeito 
de Guarujá, Válter Suman.

Instalada com o objetivo 
de fazer a leitura antecipa-
da da ocorrência de raios 
e tempestades na Região, 
a estação meteorológica 
de Guarujá apresenta os 
primeiros resultados. Des-
de o início da operação, 
em dezembro, o sensor 
elétrico atmosférico emi-
tiu 15 alertas antecipados, 
com potencial para pro-
duzir raios. Os alertas es-
tão em fase experimental e 
serão trabalhados ao longo 
da temporada de verão.

Para se ter uma ideia, na 
tempestade que atingiu a Bai-
xada Santista no  último dia 2, 
foram registrados 20 relâm-
pagos Nuvem-Solo (raios) 
na área de abrangência do 
sensor de Guarujá, e 97 
relâmpagos Nuvem-Solo, na 
área de abrangência (20 km) 
do sensor de Praia Grande.

Ambos os sensores re-
portaram corretamente, en-
viando antecipadamente 
mensagens de aler ta de 
campo elétrico atmosférico, 
com potencial para produzir 
raios, o que de fato ocorreu.

O Diretor da Defesa Civil 
de Guarujá, Átila Gregório Ri-
beiro Pereira comemorou os 
resultados. “Até o momento, 
a nossa expectativa tem 
sido alcançada. Os dados 
foram registrados de ma-
neira satisfatória e os alertas 
experimentais refletem em 
grande parte a realidade”.

A estação meteoroló-
gica está instalada no Co-
légio Vivere (Rua Lino da 
Cunha Leal, 249 - Jardim 

Guaiúba) e a operação ex-
perimental segue até abril.

O equipamento realiza 
a coleta de dados através 
de sensores, que medem 
as variações atmosféricas 
ocorridas, da superfície até 
a ionosfera (parte superior 
da atmosfera terrestre).  O 
sistema proporciona uma 
leitura antecipada de con-
dições adequadas para a 
ocorrência de raios e, as-
sim, no futuro próximo será 
possível emitir alertas de 
ocorrência de tempestades 
com descargas elétricas.

A abrangência da esta-
ção é de aproximadamente 
20 quilômetros, o que per-
mitirá uma cobertura total do 
Município. Os aparelhos não 
consomem energia, pois são 
carregados por energia solar.

A cada hora, o sistema 
registra as informações me-
teorológicas da área em 
que está localizada. Esses 
dados são integrados e 
disponibilizados para serem 
transmitidos para uma cen-
tral do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE).

Além das informações 
a respeito de raios, estará 
disponível, também, dados 
de chuva que serão inte-
grados à rede pluviométrica 
de Guarujá, que já conta 
com 15 plataformas auto-
máticas de coleta de chuva.

A iniciativa conta com 
parceria da Coordenado-
ria Estadual de Proteção 
e Defesa Civil de São Pau-
lo e Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE).

Vereadores garantem aporte
de R$ 6,4 milhões à Saúde 

Estação Meteorológica 
apresenta resultados

De Guarujá

No dia 15 de janeiro, Gua-
rujá comemora o Dia de Santo 
Amaro, Padroeiro da Cidade 
e a Administração Municipal 
celebra a data com uma vasta 
programação de atividades, 
que começa nesta terça-fei-
ra, dia 14, às 9 horas, com a 
entrega da reforma da Escola 
Municipal (EM) Cônego Do-
menico Rangoni, que fica na 
Rua Bandeirantes s/n, na Vila 
Sapo. A unidade foi climati-
zada, recebeu pintura geral, 
troca de mobiliário e demais 
intervenções.

Já na quarta-feira (15), Dia 
de Santo Amaro, às 10 horas, 
a Prefeitura inaugura o terceiro 
pátio de recolha de veículos do 
Município. Trata-se de uma área 
de 20 mil metros quadrados, 
localizada na Rua João Silveira, 
240 – Vila Ligia, com capaci-
dade para dois mil veículos.

O Turismo também tem 
espaço nas comemorações 
e às 15 horas, será inaugu-
rado o Letreiro “Eu Amo Pe-
requê”. Além disso, serão 
entregues duas viaturas para 
o setor de Fiscalização de 
Comércio Ambulante. São 
duas picapes: uma Duster 
Oroch, cabine dupla da Re-
nault; e uma Fiat Strada cabi-
ne simples, adquiridas com 
recursos próprios, que vêm 
reforçar a frota e possibilitar 
um melhor atendimento dos 

Guarujá republica edital do 
Aeródromo Civil Metropolitano 

Inaugurações, missa de ação de graças e apresentação da Orquestra Municipal estão entre
as atividades em homenagem a Santo Amaro, que começam já na segunda-feira (14)

Dia do Padroeiro terá programação especial

fiscais que atuam nessa área. 
As cerimônias acontecem no 
calçadão da Praia do Perequê.

MISSA E ORQUESTRA
A programação religiosa 

acontece às 18h30, com 
procissão seguida de missa 

em louvor ao Santo Padro-
eiro, na Igreja Nossa Senhora 
de Fátima e Santo Amaro, 
que fica na Praça da Matriz 
s/n – Centro. Em seguida, 
por volta das 20 horas, a 
Orquestra Sinfônica de Gua-
rujá se apresenta na Praia de 

Pitangueiras – em frente ao 
Restaurante Avelinos, fechan-
do a programação do dia.

 
CONVÊNIO COM A USP

Dando continuidade às 
comemorações, na quinta-fei-
ra (16), às 11 horas, acontece 

cerimônia de assinatura de au-
torização de convênio entre a 
Prefeitura e a USP para implan-
tação do Projeto Ecossistema 
de Inovação da Educação, 
na sala de reuniões do Paço 
Moacir dos Santos Filho (Ave-
nida Santos Dumont, 800).

Às 14 horas, a Prefeitura irá 
anunciar a ampliação de mais 
500 vagas em creches na rede 
municipal de ensino. Outro 
anúncio importante é que as 
crianças das entidades con-
veniadas serão beneficiadas 
com uniformes. A solenidade 
será no Núcleo Infantil Con-
veniado (Neic) A Caminho 
da Luz (Avenida Vicente de 
Carvalho, 500, no Jardim 
Esplanada do Castelo), que 
também passou por reforma, 
e será entregue nesta data.

Na sexta-feira (17), último 
dia de comemorações, às 9 
horas, será entregue a reforma 
da EM Jacirema Silva Fontes, 
que conta com cerca de 900 
alunos do 1º ao 5º ano do 
ensino fundamenta I, além do 
EJA. O endereço é Rua Daniel 
Matos da Silva, 63 – Morrinhos I

 
NOVAS MORADIAS

Encerrando a programa-
ção, ás 11 horas, acontece a 
assinatura do Termo de Com-
promisso com a MRS Logística, 
para remoção de mais de 
300 famílias das comunida-
des Marezinha e Prainha, que 
moram em áreas invadidas 
da faixa de domínio ferrovi-
ário e que serão reassenta-
das no Conjunto Parque da 
Montanha, cujas obras foram 
retomadas pela Administração 
Municipal. A cerimônia acon-
tece na sala de reuniões do 
Paço Moacir dos Santos Filho.
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

Tels.: 3227.5770 - 99711.5545(13) 98835-4404             marciolopescheff@gmail.com

@marciolopeschef

Restaurante
Chef Bistrô,  no Hotel

Guarumar Prime,
Rua Washington, 719,

Centro do Guaruja

Lucky Scope recebe apreciadores de feijoada no início de 2020

O cantor Luiz Américo, o prefeito de Guarujá Valter Suman e o empresário Sandro 
Mastellari. Todos os sábados, à partir das 14 horas, a Lucky Scope serve a tradicional 

e deliciosa feijoada, regada de samba, em ambiente familiar com muita alegria 
José Roberto Galvão, Sandro Mastellari, o secretário de Turismo e Cultura

de Guarujá, Marcelo Nicolau e o prefeito de Guarujá, Valter Suman

O casal de empresários Sandro Mastellari e sua
esposa Maria Cláudia Colombo Mastellari

A dentista Vanessa Vasconcelos e o secretário adjunto de 
Esportes e Educação de Guarujá, José Roberto Galvão

Kely Trindade e Samantha Moors O dentista José Renato e sua esposa Cláudia Menezes Diogo Cunha e Felipe Salomão

Nilson Zanco e Olivia Sancho

Valter Suman, Francisco Pelucio, Luiz Américo e Maria Lúcia Pelulio Ellen Gabriela, Thaís, Luciana Menezes, Érika Ribeiro e Isadora Ferreira
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joseflaviocolunista@gmail.com

2255  
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Eternizando
emoções

Glamour no matrimônio de Mynrha & Abdul  

A bonita noiva Mynrha Rahim chegou de limusine branca e estava ansiosa
para a entrada emocionante com seu pai Bacheir Rahim, onde foram recebidos

com música, fogos de artifício e saudações de centenas de convidados

Os noivos Abdul e Mynrha disseram sim ao matrimônio,
na Sociedade Beneficente Muçulmana dos Membros da
Confraria Chazulia Yachrutia do Brasil, no Riacho Grande,

em São Bernardo do Campo. O casal recepcionou 
aproximadamente 600 convidados em grande estilo,
luxo e bom gosto, que fizeram parte da belíssima e

tradicional cerimônia. A viagem de núpcias foi para Cancún 

Samah e Iman Madi Samya Rahim e Yasmin Sayah 

As irmãs da noiva, Fatmi, Chadia, a noiva Mynrha, o pai
Bacheir Rahim e Hadia Sate felizes com o grande momento 

DESTAQUE DE 2019



Alcoólicos Anônimos
Existe uma saída
para o alcoolismo

R. Washington, s/nº - Igreja Matriz, Guarujá

(13) 3235-5301 / 99133-2543

SINDICATO DOS SINDICATO DOS 
SERVIDORESSERVIDORES

PÚBLICOSPÚBLICOS
DE GUARUJÁDE GUARUJÁ

SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

Rua Manoel Hipolito do Rego, 84,
Jardim Boa Esperança - Guarujá

Tel.: (13) 3383-1014 / 3383-1122
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ALCANÇAR GRAÇA
Num lugar mais alto que sua cabeça, acender 3 velas bran-
cas num prato com água e açúcar, para os seus 3 anjos 
protetores: (Gabriel, Rafael e Miguel) e fazer o pedido. 
Em 3 dias você alcançará a graça. Mande publicar no 3º 
dia e observe o que vai lhe acontecer no 4º dia. B.A.B.C

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA
DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL 

Guarujá, 10 de janeiro de 2020.

O administrador provisório nomeado através do processo nº 1005156-
98.2019.8.26.0223  da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarujá, BRUNO 
MARCELO BRAZÃO, no uso de suas atribuições estatutárias convoca os 
associados em dia com suas responsabilidades junto a ASSOCIAÇÃO DAS 
EMPRESAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 
E LIMPEZA EM GERAL DA ILHA DE SANTO AMARO (AEPSTLGISA) 
para participarem da eleição que definirá a Diretoria Executiva e o Conselho 
Fiscal no período de 14 de fevereiro  de 2020 à 20 de outubro de 2021. O 
processo eleitoral ocorrerá no dia 14 de fevereiro de 2020, à Av. Veraneio nº 
1010, Enseada, Guarujá, São Paulo, CEP: 11442-070, entre 9:00h e 17:00h.  
A Comissão Eleitoral que coordenará todas as etapas do pleito é composta 
pelos seguintes Srs. JOSÉ KENNEDY SANTOS DA SILVA, GILVAN COSTA 
SALDANHA E JONATAS DE SOUSA NASCIMENTO. Conforme dispõe o 
Estatuto Social, a forma de eleição, tanto da Diretoria Executiva, quanto do 
Conselho Fiscal consistirá na apresentação de chapas separadas, as quais 
deverão conter os cargos, os nomes completos dos candidatos corresponden-
tes e suas respectivas autorizações individuais, acompanhadas de número do 
documento de identidade pessoal e cópias xerográficas do CPF e Carteira de 
Identidade. As chapas serão compostas pelos seguintes cargos na Diretoria 
Executiva: (a) Presidência, (b) Vice-Presidência, (c) Primeira Secretaria, 
(d) Segunda Secretaria, (e) Primeira Tesouraria e (f) Segunda Tesouraria. O 
Conselho Fiscal será composto por: 03 (três) membros titulares e 03 (três) 
suplentes. As inscrições das chapas, concorrentes tanto à Diretoria 
Executiva, quanto ao Conselho Fiscal, deverão ser feitas mediante 
expediente dirigido à Comissão Eleitoral do dia 13 de janeiro de 
2020 até o dia 28 de janeiro de 2020, às 17:30, último dia do prazo 
de inscrição. Neste momento haverá reunião conjunta entre os cabeça de 
chapa (presidente e vice-presidente) com a Comissão Eleitoral, à Av. Veraneio 
nº 1010, Enseada, Guarujá, São Paulo, CEP: 11442-070, para determinação 
conjunta do Regimento da Eleição. Podem compor as chapas de candidatos, 
tanto à Diretoria Executiva, quanto ao Conselho Fiscal, todos os associados 
que se enquadrem nas condições previstas no  Estatuto, desde que em pleno 
gozo de seus direitos estatutários e legais diante das legislações vigentes. 
Sendo que cada candidato somente poderá participar de uma única chapa. A 
eleição, tanto da Diretoria Executiva, quanto do Conselho Fiscal, será feita por 
voto universal, direto e secreto, somente podendo exercer essa prerrogativa 
o Associado no gozo de seus direitos estatutários, e que já tenha alcançado 
idade superior a 16 (dezesseis) anos e devidamente cadastrado pela ASSO-
CIAÇÃO. No caso de chapa única, tanto para a Diretoria Executiva, quanto para 
o Conselho Fiscal, poderá ser definido pela Comissão Eleitoral que a cédula 
apresentará apenas duas alternativas: “sim” ou “não”, representando que as 
eleições dar-se-ão por aclamação expressa às únicas chapas apresentadas. 
Na hipótese da alternativa “não” alcançar metade mais um dos votos dos 
eleitores presentes ao pleito, para qualquer das chapas apresentadas, esta 
não poderá ser proclamada eleita, resultando em que a Comissão Eleitoral 
iniciará novamente todo o procedimento para novo pleito. Não será permitido, 
em qualquer hipótese, o voto por procuração. São inelegíveis para quaisquer 
cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, além daqueles impedidos 
por Lei, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, con-
cussão, peculato ou contra a economia popular e a fé pública. Os integrantes 
da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos à Diretoria Executiva nem 
ao Conselho Fiscal, dissolvendo-se esta logo em seguida à cerimônia de 
posse, após a regularização dos documentos das chapas proclamadas eleitas.

ORDEM DO DIA:
A) Eleição da Diretoria Executiva período de 14 de fevereiro
     de 2020 à 20 de outubro de 2021.
B) Eleição do Conselho Deliberativo período 14 de fevereiro
     de 2020 à 20 de outubro de 2021.
C) Apuração dos votos;
D) Nomeação dos eleitos.

Atenciosamente,

BRUNO MARCELO BRAZÃO
Administrador provisório

Av. Prefeito Domingos de Souza, 05
Jardim Santa Maria - Guarujá / SP
(ao lado da Fiat/Extra)

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684

REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

Al MareAl Mare
RESTAURANTE

Boteco

Self ServiceSelf Service

Tel.: (13) 3382-1859
R. Atílio Gelsomini, 210 - Jardim Helena Maria

(Próximo ao Estádio Municipal)

Segunda a quinta: R$ 19,99Segunda a quinta: R$ 19,99
sex/sáb/dom/feriados: R$ 24,99sex/sáb/dom/feriados: R$ 24,99

Av. Arthur Costa Filho, 275 - Pitangueiras - Guarujá
Tels.: 7803-8744 - ID: 94*2357 - 7804-0641 - ID: 94*2355 - 98130-3209
Oxi-Sanitização em carros, casas e comérciosOxi-Sanitização em carros, casas e comércios

LAVA RÁPIDO

PitangueirasPitangueiras

De Guarujá

A Operação Verão, que 
visa garantir o ordenamento 
das praias de Guarujá – do 
Guaiúba a Pernambuco, ini-
ciada em 14 de dezembro, 
já registrou até o último dia 
1º, 11.416 ocorrências, re-
ferentes a práticas não regu-
lamentadas pelo Município, 
como som abusivo, mon-
tagem de churrasqueiras e 
tendas, circulação de animais 
na faixa de areia, entre outras 
irregularidades.

De todas as ocorrências re-
gistradas pela fiscalização mu-
nicipal, 40,16%, ou seja, 4.585 
são referentes a som abusivo 
na faixa de areia. O maior 
número de casos foi na Praia 
de Pitangueiras (Centro), onde 
os agentes públicos efetuaram 
2.292 registros; seguido pela 
Enseada (858 ocorrências), 
Pernambuco (409), Guaiú-
ba (193) e Astúrias (133).

MULTAS
De acordo com a fiscali-

zação, no primeiro contato, 
as pessoas são orientadas a 
desligarem e guardarem os 
equipamentos. A prática do 
uso de equipamento de som 
nas praias é proibida pelo ar-
tigo nº 100 A, do Código de 
Posturas de Guarujá, quando 
causa perturbação ao sosse-
go público. A infração ou não 
observância do disposto nes-
se artigo pode sujeitar o infra-

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Comecemos o ano 
com um dos maiores 
problemas atuais da in-
ternet: golpes no What-
sApp! Provavelmente 
você conhece alguém 
que tenha sido vítima 
de hacker por esse apli-
cativo de celular. Os 
casos crescem, pois, as 
pessoas estão cada vez 
mais abraçando a tecno-
logia deste recurso por 
facilitar a comunicação 
– usado por, aproxima-
damente, 1,5 bilhão de 
pessoas em 180 países 
– isso também chama 
atenção de criminosos, 
por isso, fique atento(a) 
à s  d i c a s  d e  h o j e !

Primeiramente, existe 
aquele ditado popular 
que diz: ‘‘quando a es-
mola é muita, o santo 
desconfia’’. Portanto, 
suspeite de promoções 
de recarga ilimitada para 
o celular, brindes de tênis 
de empresas famosas, 
camisetas e etc. A maior 
forma de garantir sua 
segurança é fazer uma 
busca na internet sobre 
o que você recebeu, não 
clique no link que foi en-
viado pela pessoa, faça 
uma busca antes e, mes-
mo que seja verdade, 
acesse por seu próprio 

celular, sem clicar no link 
enviado pela pessoa.  

Mesmo que o contato 
seja da sua confiança, 
pois, ele pode ter sido 
‘‘hackeado’’. Outro gol-
pe muito comum é o 
‘‘Roubo do Chip’’, o ha-
cker conversa com seus 
contatos se passando 
por você, geralmente, 
pedindo auxílio finan-
ceiro, para que deposite 
um certo valor em conta, 
pois, está passando por 
alguma necessidade. 
Se você receber este 
tipo de mensagem de 
algum contato seu, pro-
cure confirmar esta in-
formação de outra forma 
e, até ter certeza, não 
deposite nenhum valor!

Nesses casos, Bea-
triz, juridicamente, algo 
pode ser feito? É difí-
cil nos utilizarmos de 
alguma medida, exa-
tamente pela dificulda-
de de identificar essas 
pessoas responsáveis 
pelos golpes, mas, a 
depender de seu caso 
específico pode existir 
alguma alternativa, bus-
que o Juizado Especial 
Cível (pequenas causas) 
ou um profissional de 
sua confiança e fique 
atento ao seu Direito!

Atenção aos golpes
no seu celular!

Beatriz Biancato

 DE OLHO
NA LEI

Terapias Integrativas 
O Lar Assistencial Rubataiana 
(Rua Manoel Penellas, 536- 
Santa Rosa) promove o curso 
gratuito de Biocibernética 
Ramatis. Os futuros terapeu-
tas podem se registrar no 
Sindicato dos Terapeutas 
Holistico/Interativo e trabalhar 
em clínicas de saúde, onde 
as terapias Integrativas são 
praticadas. As aulas têm início 
no próximo dia 22 e serão 
disponibilizadas 150 vagas. 

Os interessados devem ter 
idade mínima de 16 anos e 
podem fazer inscrição no 
dia da aula inaugural, apre-
sentando os documentos 
pessoais. A formação, que 
dura 2 anos, contempla o 
aprofundamento da medi-
cina integrativa e de terapias 
orientais tais como Reiki, Re-
flexologia, Florais de Bach, 
Cromoterapia aplicada na 
área Terapêutica, Calatônia 
(massagem de desbloqueio 

de tensão), entre outras. 
Outras informações pelo 
telefone (13) 99636-0163.

Carreta da Mamografia
A Carreta da Mamografia, que 
começou a atender o público 
feminino na terça-feira (7), em 
Guarujá, segue realizando exa-
mes visando à prevenção do 
câncer de mama, até o próxi-
mo dia 31. O atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 17 horas; e aos sábados, 

das 9 às 13 horas. O veículo 
está estacionado em frente à 
Unidade de Pronto Atendi-
mento Doutor Matheus Santa-
maria – o ‘PAM Rodoviária’– na 
Avenida Santos Dumont, 856, 
no bairro Santo Antônio. O 
atendimento é voltado às mu-
lheres de 35 a 49 anos, desde 
que munidas de encaminha-
mento médico, cartão SUS e 
RG. Para mulheres acima de 50 
anos, é necessário somente 
apresentar o cartão SUS e RG.

Fiscalização de praias registra 
mais de 11.400 ocorrências

tor a pagar multa de 250 UFs 
(Unidade Fiscal do Município) 
- o equivalente a R$ 867,50, 
além da apreensão do mate-
rial, equipamento ou instru-
mento utilizado, prevista na Lei 
Complementar nº 64/2002. 

TENDAS
Conforme relatório de 

ocorrências divulgado pelas 
equipes de fiscalização que 
estão atuando nas praias do 

Município, também se des-
tacaram na Operação Verão 
nesses quase 20 dias, o nú-
mero de tendas montadas.

No total foram 781 tendas, 
a maioria na Enseada (325), 
além de circulação de ani-
mais na faixa de areia (617), 
maior parte em Pitangueiras 
(282); e prática de esportes 
não permitidos em determi-
nados locais e horários, 371 
ocorrências, sendo 336 só 

em Pitangueiras. Também foi 
encontrado um número signi-
ficativo de ambulantes irregu-
lares pelas praias, sendo 908, 
também, só em Pitangueiras. 

A Operação Verão, além 
de fiscalizar irregularidades 
na orla, orienta banhistas e 
ambulantes, por meio de 
distribuição de panfletos. A 
fiscalização ostensiva segue 
durante a temporada de ve-
rão até terça-feira de Carnaval.

Programe-se

Ocorrências são referentes a práticas como som abusivo,
montagem de churrasqueiras e tendas, circulação de

animais na faixa de areia, entre outras irregularidades

Divulgação/PMG
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PERÍODO DE 9 A 15 DE JANEIRO DE 2020

A 1ª REDE DE CINEMAS DO PAÍS TOTALMENTE DIGITAL

O cinema reserva-se no direito de alterar a programação sem prévio aviso.
Valores das Sessões em 2D: Seg. e qua.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 24,00 
(inteira) e R$ 12,00 (meia) - PROMOÇÃO DOMINGO: Todos pagam meia.
Valores das Sessões em 3D: Seg. e qua.: R$ 26,00 (inteira) e R$ 13,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 26,00 
(inteira) e R$ 13,00 (meia) - PROMOÇÃO: DOMINGO - Todos pagam meia.

PALAVRAS CRUZADAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

XTD
CALIBRAGEM

VIDEOGAME
EINCAON

ESPOSAAC
DMDOBRA

DESABOTOAR
REARNOTA

SARAUEIM
PCTREZE

RIMARAMA
NAOOBRA

SANGUERR
GABINETE

VASOSUNS

Nome da
letra "H"

Pôr ao
alcance
do povo

"X-(?)",
filme

Instituto
Nacional

do Câncer
(sigla)

Gratifica-
ção além
do salário

Antônio
Calmon,
autor de
novelas

Mulher,
em rela-
ção ao
marido

Tais Araújo: 
apresen-
tadora do 
"Popstar"

Prefixo de
"importar"

História
em qua-
drinhos

japonesa

Escuridão
completa

(fig.)
Ir aos (?):
explodir

Líquido que
circula no

corpo
humano

Substân-
cia como
o hidro-
gênio

Edifício
em cons-

trução

Tancredo
Neves,
político

Letra-
símbolo

da vitória

Sala
reservada

ao
trabalho

Aparelhos
sanitários

Pronome
indefinido

plural

Cobrador de pas-
sagens (bras.)

A língua 
de um país

Itens do
inventário

41, em algarismos
romanos

Águias, falcões,
gaviões e corujas

Jogo
eletrônico

Correção
da quanti-
dade de
ar num
pneu

Laço da
gravata
Material

de cercas
Vinco;
prega

Caixa do
tesouro

Abrir
(a camisa) 

Festa
literária

Terminação
de "saber"
Aqui, em
espanhol

Resultado
da prova
O lugar 

desabitado

O número
do azar
(Folcl.)
Assalto

Aqui está!

Ene

O dia
decisivo

Ente;
criatura

Consoan-
te de "pai"
Fizeram
versos

3/acá — men. 5/mangá. 6/esposa. 10/calibragem — desabotoar.

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

Avenida Antonio Miguel dos Santos, 137
Santa Rosa - Guarujá (Rua da Ultragaz,

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA
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FROZEN 2 
ANIMAÇÃO, 

103 min 
L 

EM 3D 
DUBLADO 

DIARIAMENTE 
14:40,17:00 e 19:15. 

EM 2D 
QUI, SEX, SEG e TER: 

14:10, 16:20, 18:30 
e 21:30. 

SAB, DOM E FERIADO: 
13:40, 15:40 e 21:30. 

MINHA MÃE 
É UMA PEÇA 3 

COMÉDIA, 
111 min 

12 

EM 2D 
NACIONAL 

DIARIAMENTE 
14:00, 16:25, 18:50, 

20:45 e 21:20. 

STAR WARS 
ASCENSÃO 

SKYWALKER 
AÇÃO/FICÇÃO 

CIENTÍFICA, 
142 min 

12 

EM 2D 
DUBLADO 
SAB, DOM. 
E FERIADO 

17:45. 

Ajude a compartilhar essa ideiaAjude a compartilhar essa ideia
MOCIDADEMOCIDADE
AMAZONENSEAMAZONENSE
SUA CONTRIBUIÇÃOSUA CONTRIBUIÇÃO
É MUITO IMPORTANTEÉ MUITO IMPORTANTE

Caixa Econômica - Ag.: 0365Caixa Econômica - Ag.: 0365
Conta Poupança: 013 00018663-2Conta Poupança: 013 00018663-2

Da Redação

O projeto itinerante Arte 
e Cultura vai levar muitas ativi-
dades gratuitas para o Guarujá 
de sexta-feira a domingo (dias 
10, 11 e 12), quando a trupe 
desembarca na Praia da En-
seada. Atrações culturais para 
todas as idades prometem 
agitar ainda mais o verão, pois 
o projeto tem o objetivo de 
difundir diversos elementos 
da cultura popular brasileira, 
por seu formato itinerante, e 
apoiar grupos das diversas 
regiões onde é realizado. 

Dessa forma consegue al-
cançar cada vez mais pessoas 
interessadas em produzir e 
consumir cultura. Todas as 
atividades oferecidas aos mo-
radores de Guarujá e aos turis-
tas em férias na cidade serão 
Intérpretes de LIBRAS – Lingua-
gem Brasileira de Sinais e au-
diodescrição estarão no local 
para conduzir o público que 
necessite desses recursos. 

Entre as atrações prepa-
radas especialmente para 
esta primeira edição do Arte 
e Cultura estão: espetácu-
los de dança, teatro, cine-

De Guarujá

Inspirada nas tradicionais 
hamburguerias norte-ameri-
canas, a Let’s Eat chega em 
Guarujá com o conceito da 
alta qualidade em gastro-
nomia, com o que há de 
melhor em Hambúrgueres 
Gourmet, Steaks (car-
nes) e Comida Me-
xicana, reunidos 
em um só espaço. 

Guarujá é a pri-
meira cidade do 
litoral paulista a con-
tar com uma unidade 
da Let’s Eat, já consagrada 
pelo público de nove cida-
des do interior como uma 
opção de lazer, em um am-
biente transado, com cardá-
pio balanceado e saboroso.

A iniciativa de trazer a Let’s 
Eat para Guarujá partiu dos 
jovens empreendedores, Alex 
Oliveira, Fabiano Feijoó, Filippe 
Campanhã e Rodrigo Campa-
nhã. Apaixonados pela Cida-
de, os proprietários visionaram 
um restaurante com produtos 

saborosos, ricos em quali-
dade nutricional, cheio 

de cores e com 
identidade própria.

O cardápio da 
Let’s Eat possui mais 
de setenta itens, 

onde se destacam os 
Steaks e lanches com 

hambúrgueres Angus, bem 
como pratos da culinária Tex-
Mex, pratos mexicanos mais 
leves. Todos os pratos con-
tam com produtos de altíssi-
ma qualidade, reconhecidos 

pelo mercado gastronômico.
A partir deste sábado (11), 

a casa estará aberta para o 
público em geral, todos os 
dias, das 18h as 23 horas. 
Nesta quinta-feira (9), as 19 
horas, a casa abre para con-
vidados especiais, que serão 
apresentados para este novo 
conceito em gastronomia. 

Os convidados terão o 
prazer de saborear os di-
versos itens do cardápio 
especialíssimo da Let’s Eat, 
além de conhecer o espaço 
físico do local e alto pa-
drão de atendimento que 
Guarujá acaba de ganhar. 

A Let’s Eat fica localizada 
no centro do Guarujá, na Rua 
do Contorno, 276, próximo 
ao Boulevard Gastronômi-
co da Rua Rio de Janeiro.

Dóris de Medeiros

Para as mulheres que vão 
estar bastante vulneráveis, 
aqui segue uma simpatia 
para que vocês possam 
atravessar o ano de 2020 
bem com vocês mesmo e 
não estarem tão fragilizadas 
com o lado sentimental.

Vocês vão pegar um pra-
to fundo branco, vão colocar 
no centro uma vela amarela 
de sete dias e em sua volta 
oito gemas de ovos de 
galinha caipira cozidas, por 
cima dessas gemas adicionar 
mel da melhor qualidade.

Ascender essa vela e 
oferecer para o orixá Oxum 
que é a nossa regente do 
ano junto com xangô, rezar 
um Pai Nosso e pedir que a 
parte amorosa para as que ti-
verem sozinhas que traga um 
bom companheiro que ame 
vocês de verdade e aquelas 
que já estiverem acompa-
nhadas que o amor entre 
você e seus companhei-
ros perdure e seja sempre 
leve, que seja um ano pro-
missor. Podem colocar em 
qualquer ambiente da casa 
menos dentro do toalete.

Após terminar a vela, re-
tirem deste prato as gemas 
que irão ficar parecendo 
com oito quindins, pro-
curem um lugar que tenha 
uma mina de agua doce e 
depositem o resto da vela 
e as gemas com o mel en-
tregando a Oxum, que ela 
leve todas as negatividades 
dentro do lado amoroso 
da vida de vocês e traga e 
abra os caminhos para que 
um amor verdadeiro possa 
estar ou ficar e vocês podem 
fazer isso semanalmente, o 
prato pode ser reutilizado 
semanalmente, nunca de-

Simpatia para
o lado amoroso

positem em lugar com lixo, 
sujo, no mar, só lugar seco. 

Vocês também podem 
subir em um morro que tenha 
um gramado verde onde te-
nha algum pé de arvore nas-
cendo e vocês depositem 
no pé deste planta, isto só 
se vocês não tiverem acesso 
a uma mina de agua doce, 
se não, é na agua doce.

Esta é a minha receita 
orientada pelo orixá Oxum 
a todas vocês mulheres 
do Guarujá, de São Paulo, 
do Brasil, para terem a es-
tabilidade sentimental de 
vocês no ano de 2020.

Espero eu, em Deus estar 
neste mesmo dia de 2020 
passando uma nova orien-
tação espiritual para man-
ter o equilíbrio sentimental 
de todas vocês mulheres.

A vela amarela é por 
que o amarelo é a cor que 
representa Oxum a divin-
dade do amor condicional 
e incondicional, da fecun-
dação do feto, e do arar a 
terra para plantar a semente, 
da riqueza da alma e da 
riqueza externa, e é a di-
vindade das águas doces.

Let’s Eat, novo conceito em gastronomia chega a Guarujá

Espaço oferece o que há de melhor em Hambúrgueres
Gourmet, Steaks (carnes) e Comida Mexicana

Novo 
conceito em 
gastronomia, 

abre as portas 
neste sábado, 

dia 11

Além das atrações circenses quem quiser poderá
participar de roda de capoeira e tayko 

Projeto Arte e Cultura terá arena na Enseada

SERVIÇO
Projeto: Arte Cultural

Quando: 10, 11 e 12 de 
janeiro – das 10h às 19h
Onde: Praia da Enseada 

Entrada: Aberto
ao público em
geral – gratuito

ma, oficinas circenses com 
técnicas de malabarismo, 
acrobacias com saltos em 
dupla, pirâmides e palhaçaria. 

Além das atrações circen-
ses quem quiser poderá par-
ticipar de roda de capoeira 
e tayko. Na área da Arena, o 
público poderá assisti, apre-
sentações com perna de pau, 
palhaços, sombra e mímicas, 
além de fazer a aferição de 
pressão e avaliação física e nu-
tricional. A criançada poderá 
participar de workshops de 
pintura facial, desenhos, além 
de muita música e animação. 

As apresentações musi-
cais terão diversas bandas, 
que animarão a plateia com 
músicas sertanejas, sampa, 
MPB, pop e muito rock. Quem 
gosta de dança e movimentos 
corporais assistirá apresen-
tações especialmente de-
senvolvidas por escolas da 
região, que criaram números 
especiais para o evento do 
clássico ao contemporâneo. 

Grupos de teatro tam-
bém vão se apresentar no 
palco principal e, para com-
pletar, cirandas, cantigas de 
roda e grupos de capoei-

ra vão levar ao público um 
resgate histórico e cultural. 
Para quem quiser algo mais 
tranquilo, haverá apresen-
tações de curta-metragens.

E, seguindo a proposta 
da valorização cultural, o 

grupo de Tayko Kiendaiko, 
de São Bernardo do Cam-
po, fará apresentações de 
percussão com tambores.

Desenvolvido por Pau-
lo Damião Carvalho Reis, o 
projeto Arte e Cultura, tem 

patrocínio da PANCO, através 
da lei de incentivo fiscal (Lei 
Rouanet), apoio da Prefeitura 
de Guarujá, por intermédio 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo e Ministério da Ci-
dadania e Governo Federal.
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Ialorixá Dóris de Medeiros pontua que, espiritualmente, 
Guarujá vive energia positiva de um milagre

ORIXÁ QUE REGE 2020
O orixá que rege o ano é 

Xangô, e Oxum divide a re-
gência de 2020. Na sincretiza-
ção da Igreja Católica nossos 
regentes são representados 
por: São Gerônimo e São 
João Batista e Nossa Senhora 
Aparecida e, em alguns esta-
dos, Nossa Senhora da Con-
ceição respectivamente.

PLANETA
A nível do planeta com 

Xangô regendo o ano junto 
com Oxum teremos um ano 
de 2020 mais ou menos com-
parado a 2019, entrando em 
um alinhamento em relação ao 
planeta Terra. Quando eu falo 
deste alinhamento, eu falo da 
parte que está em guerra, a 
parte que está se dispersan-
do, guerras de países, esta-
dos, pessoas, de trevas entre 
o bem e o mal, de uma guerra 
generalizada no ano de 2020.

Atravessamos um 2019 
com uma intensidade muito 
grande de desarmonias, trevas, 
obscuridade, de conflitos, de 
várias situações muito tristes.

Porém, em 2020, Xangô 
busca este alinhamento no 
sentido de minimizar essas 
desarmonias em todos os 
quesitos que apontei. Então, 
dentro deste alinhamento, 
Xangô buscará a parte justa 
que é consertar, alinhar sobre 
toda esta obscuridade, para 
que haja um melhor entendi-
mento entre as pessoas, religi-
ões, países, guerras, o conflito 
do bem, da energia positiva e 
da energia negativa. 

BEM CONTRA O MAL
Ainda que os orixás abaixo 

de Deus estejam fazendo este 
alinhamento, teremos um ano 
bastante tumultuado, pelo 
menos até meados de 2020. 
Destaque para as energias, 
para a força dos poderes 
espirituais, para o poder nega-
tivo e para o poder positivo. 

A força do mal vai brigar 
muito para se sobressair so-
bre a força do bem. Iremos 
ter muitas situações com 
esta energia do mal ema-
nando sobre os homens no 
Planeta, predominando a 
vaidade, o ódio, a ira. Estou 
falando da energia do mal 
sobre o plano espiritual agin-
do de maneira a ter êxito. 

Porém, visualizo que mais 
para a frente, mais para o final 
do ano, vem um abranda-
mento por parte de Oxum a 
segunda divindade, que sere-
niza um pouco os malefícios 
emanados sobre os homens 
no Planeta.

Teremos um ano em que 
tudo estará ligado à energia, 
semelhante ao ano que pas-
sou, porém, com uma intensi-
dade maior sendo observada 
nas chuvas, desabamentos, 
terremotos, acidentes, ex-
plosões, calor e o frio em 
excesso, mortes coletivas. 

Isto vai aumentar a cada 
ano proporcionalmente. Nes-
te período que o ódio e as 
trevas vão permanecer tere-
mos bastante situações cole-
tivas como tivemos em 2019, 
mas esta força das trevas vai 
perder poder, ela não vai con-
seguir predominar tanto como 
ela predominou em 2019, o 
bem vai conseguir se sobres-
sair bastante sobre os seres 
humanos de modo geral. 

Haverá conflitos de sobe-
rania de países, de pessoas 
querendo o poder, isto será 
tudo movido por esta energia 
de trevas que predominou 
2019 e se estende por 2020 
pelo menos até meados de 
Julho ou Agosto.

É bastante compreensível 
que iremos passar por esses 
momentos a nível do Plane-
ta Terra, porque esta força 
do mal que emana sobre 
os homens na terra busca 
o poder de tudo, o poder 
de ser dono do espaço, do 
dinheiro e das pessoas. O 
diferencial aqui é que nós 
não tínhamos isso em outros 
jogos de previsões do ano 
que a energia ruim emana de 

tal maneira sobre os homens 
ao ponto dos homens querer 
ter o poder de dominar aque-
les que vivem em função da 
fé, do amor. Isto para mim é 
um fato novo dentro do ano 
de 2020 a nível Planeta. Eles 
estão buscando descobrir 
como é que eles vão conse-
guir dominar as pessoas que 
vivem mais na fé e no amor.

Quem vive mais na fé e 
no amor na Terra são os mais 
humildes, são as pessoas 
mais vulneráveis, são os mais 
pobres de coisas físicas; não 
são as mais pobres de espí-
ritos, são ricos de espíritos e 
pobres de coisas físicas.

Estes que estão despren-
didos de Deus e da espiritua-
lidade, vem com este poder, 
com esta ganância de querer 
fazer como se fosse no tem-
po da escravidão, mandar ba-
nir esses povos mais humildes. 
É importante que todos nós 
tenhamos esta consciência 
para saber como lidar um 
pouco no nosso dia a dia.

Todas as previsões de 
2019 não fugiu à regra de 
nada, muito pelo contrário.

Teremos no Planeta gran-
des catástrofes !!!!

Tudo sobre o mal e o bem 
associa-se com a natureza. 
Onde está a má fé do huma-
no, de conseguir este poder, 
onde está a força das trevas, 
do mal? Está em impregnar 
na cabeça do ser humano o 
não cuidar da natureza para 
que assim ocorra os desas-
tres naturais, para assim matar 
todos aqueles mais humildes 
para eles se verem livres. Esta 
é a mentalização hoje do 
ser humano que tem o po-
der de dinheiro na mão e o 
poder de mandar. Este ‘ser’ 
está sendo comandado por 
esta energia do mal a nível 
global, estes ‘seres’ que não 
possuem Deus no coração.

Tem o lado dos poderosos 
a nível Global, presidentes que 
vão entrar em conflitos entre 
eles, inclusive terá assassinato 
de homens poderosos para 
um poder ocupar a liderança 
do outro, isto também levado 
por este poder do mal.

SAÚDE DO PLANETA 
Os países com menos 

condições, incluídos os que 
compõem nossa américa 
latina, sofrerão com doenças 
avassaladoras. Pessoas da Ar-
gentina, Brasil, Chile, Paraguai, 
Peru, Uruguai, Venezuela, 
terão o corpo e a saúde mais 
agredidos por conta da fome, 
dos acidentes, da falta de 
água, excesso de sol, excesso 
de frio, situações que causem 
mortes em massa, aumento 
de doenças que estavam 
erradicadas e retornaram em 
2019. Muito como resultado 
dessa massa de energia nega-
tiva que age sobre a Terra. 

Todo o planeta sofrerá esta 
transição, uma parte vai ficar à 
deriva principalmente América 
Latina, a Índia, e parte da Ásia. 
As pessoas mais necessitadas 
vão ficar mais desassistidas. 

Lembrete: nas previsões 
de 2019 saiu o grande índice 
de imigração pelo mundo 
inteiro, isto em 2020 teremos 
pior, só que os governantes 
não deixarão as pessoas en-
trar e isto aumentará a massa 
de morte entre os povos que 
estarão à deriva. Relembrando 
as guerras entre países, não 
houve um país contra o outro 
no sentido de atirar mas hou-
ve a guerra comercial.

POLÍTICA A NÍVEL PLANETA
Governante dos EUA con-

tinuará em momento de trevas 
e com isto dificulta uma reelei-
ção. Pessoa que deve assumir 
a cadeira da maior parte da 
Terra é um homem que vem 
para trazer harmonia ele é do 
lado do bem, ele não é do 
lado da treva. 

A américa latina vai con-
tinuar sofrendo muito e não 
teremos um 2020 bom, pois 
vamos sofrer as consequ-
ências, passando por um 
ano de desgastes até mea-

dos de agosto, setembro.
Mas, por conta também de 

desconforto governamental, 
haverá grandes desentendi-
mentos entre os governantes 
destes países. E em função 
de não se amparar o meio 
ambiente, a natureza vai se 
romper, se revoltar mais ainda.

BRASIL
No Brasil teremos a perda 

por morte inesperada de li-
derança de grandes poderes, 
governantes de alto poder ou 
fala dentro do país. Não está 
especificado se é do nível 
federal ou estadual. 

Estou surpresa com o tanto 
de perdas de pessoas reno-
madas e influentes: políticos, 
da imprensa, da mídia, que 
irão embora no ano de 2020.

Também se estende para 
o Brasil a predominância da ira 
na massa de pessoas pode-
rosas. Vai haver conflitos entre 
os governantes e estaremos 
de fora assistindo eles se 
atacando uns aos outros, por 
que querem comandar todos 
os poderes e o país sozinhos. 

Mas lembro que Xangô é 
um orixá que, junto de Oxum 
e com a força de Deus, vem 
para minimizar e arrumar um 
pouco isso, conseguindo até 
o final de 2020 barrar este 
poder de domínio do mal 
sobre a terra.

MEIO AMBIENTE
Catástrofes neste ano vem 

igual a 2019 ou um pouco 
pior de forma generalizada.

Lugares onde tem cacho-
eiras, lugares e barragens de 
água doce, corre um grande 
risco de ter trombas d’agua 
em alguns lugares e estar seco 
em outros. Grande índice de 
explosões, fogo em grandes 
proporções, deslizamentos, 
desmoronamentos, quedas 
de aviões. 

Porque a terra está muito 
úmida por baixo do solo no 
Brasil e em Partes da América 
latina, o mar está se infiltrando 
por baixo da terra, sendo 
assim ela não está tão firme 
quanto se vê, então qualquer 
fenômeno a mais que tem é 
um motivo para ter os des-
moronamento, alagamentos, 
inundações causando mui-
tas perdas neste sentido e 
também não teremos ajuda, 
estaremos à deriva.

Todos os estados brasi-
leiros vão estar à deriva, com 
cobrança da natureza e pou-
ca atenção dos governantes. 
Todas as profecias de 2019 se 
cumpriram: as catástrofes com 
fogo, água, levando as mortes 
coletivas. Neste ano, tais even-
tos predominam nos estados 
que estão mais em evidências 
que são: Rio de janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais, o Sul.

Vale um lembrete de 2019: 
deu nas previsões do ano 
que teríamos tornados, muito 
vento, muito desabamen-

to, e isto se estende para 
2020, por que é a força 
da natureza, mas o homem 
não está fazendo nada, não 
vamos ter a blindagem hu-
mana na proteção frente as 
catástrofes. No lado do sul 
teremos ventos com uma in-
tensidade muito grande, com 
possibilidades de furacões.

SAÚDE
Vamos ter sim muita doen-

ça, epidemias e intensidade 
das doenças que estavam 
extintas, por exemplo: Sífilis, 
Febre Amarela, Catapora, Sa-
rampo. A contaminação por 
água será em massa, as pesso-
as vão ficar doentes por causa 
da água poluída. A saúde per-
manece um caos em deca-
dência em 2020. Fica o alerta 
para que as pessoas regula-
rizem suas vacinas, aqueles 
que fazem acompanhamento 
médico façam seus tratamen-
tos, comam comidas leves.

Índice de mortes no Brasil 
será entre os mais jovens, 
abaixo de 45 anos.

Haverá aumento do índice 
de depressão, suicídio, de ri-
validade entre as pessoas, de 
intolerância entre os jovens.

Intolerância entre os povos 
e a intolerância dos governan-
tes, trazendo grandes chan-
ces de protestos com pes-
soas nas ruas e manifestações. 
Pode ser que não seja no Brasil 
todo mas ocorrerá em alguns 
estados com cobrança aos 
governantes. Ocorrerá tam-
bém rebeliões nos presídios 
com a predominância de 
brigas e fogo. Se alguém tem 
parente preso neste momen-
to eu digo é hora de calar, não 
é momento de reagir de criar 
essas rebeliões.

Haverá um aumento do 
índice de mulheres gestantes 
jovens, adolescentes. O HIV 
aumenta mais ainda e o tra-
tamento será contido, pois 
surgirão leis que vão controlar 
este tratamento, a população 
deve tomar muito cuidado. 

Os governantes precisam 
se atentar para que não volte 
o aumento do índice de mor-
talidade infantil no Brasil.

Mas a parte boa é que vai 
se terminando o ano com a 
energia do bem se sobres-
saindo sobre a força do mal 
que comanda a cabeça das 
lideranças dentro do Brasil, e 
vamos ter muita solidariedade 
humana entre os mais pobres, 
os mais humildes. 

Assim o Brasil estará em 
uma situação melhor uma 
vez que a maioria da sua po-
pulação é mais humilde do 
que nobres. E estes humildes 
estarão mais acolhedores.

Agora falando sobre as 
das mulheres, elas estarão 
bem mais sensíveis, frágeis 
e uma grande proporção 
de separação de relaciona-
mentos, casamentos, namo-
ros, noivados, amizades por 

conta da sensibilidade, elas 
estarão bem mais vulneráveis. 

Na parte do Amor, nós 
mulheres estaremos mais 
frágeis, então os homens 
precisam ter mais tato não 
irem de 8 ao 80, porque 
senão será um estrago só. 

Teremos um aumento do 
índice de mãe solteira. Mas 
por outro lado várias mu-
lheres conseguirão exercer 
várias funções de catego-
rias elevadas neste ano no 
Brasil, isto será muito bom.

Liderança de mulheres 
com espírito de determi-
nação, de fé, de amor, irão 
estar em evidência neste ano 
no Brasil, vão se sobressair 
de uma forma geral do es-
porte a lideranças políticas.

POLÍTICA
Dentro do meio político 

o nosso atual presidente terá 
um ano de turbulência envol-
vendo principalmente a saúde 
emocional e física afetadas. Ele 
vai atravessar o ano de 2020 
com bastante dificuldade, 
perderá pessoas a volta dele 
(cargos de confiança, pessoas 
de credibilidade), por um 
lado ele busca parceiros, mas 
será abandonado pelo outro. 
Suas condutas de uma certa 
maneira também o afetarão.

Terminaremos 2020 com 
praticamente nada de servi-
ços sociais, os benefícios que 
amparam os mais desvalidos 
termina 2020 praticamente 
banido. 

No lado da Justiça, como 
é Xangô que rege o ano, te-
remos ajuda do Judiciário mas 
muita coisa vai acabar. O líder 
do nosso País terá dificulda-
des no governo se não mudar 
a sua conduta para chegar até 
o final da sua gestão.

Haverá conflito no seio 
familiar do atual executivo do 
Brasil, terá um que vai conse-
guir se sobressair. O PT não 
se ergue em 2020, Lula não 
se sobressai. Vai surgir alguém 
que já é político, que não 
tem a evidência nacional, mas 
que neste ano vai conseguir 
se sobressair muito. É uma 
pessoa jovem, com menos 
de 65 anos, está no meio 
político mas nunca ocupou 
cargos públicos, mas é líder 
político atual. Vai ganhar força 
e teremos muitos partidos e 
governantes que vão se guiar 
por ele. Ele vai conseguir en-
caminhar muito líderes.

Vamos ter prefeitos no 
Brasil de surpresa.

EDUCAÇÃO E ECONOMIA
Na Educação, as regras já 

estão ditadas pelo presidente 
do Brasil, quem quiser estudar 
vai ter que aceitar as regras e 
quem não quiser assim não 
terá vaga. O caminho é buscar 
cursos profissionalizantes por 
que é o que vai se sobressair. 
Os cursos do momento são 
os da área da tecnologia, da 
saúde e da educação, estas 
são as orientações para quem 
for estudar.

A especialização dentro 
da área da medicina agora é 
Psiquiatria, Psicologia e Psica-
nalista é isso que vai ganhar 
dinheiro no Brasil. 

Na Economia, o trabalho 
informal vai aumentar, o índice 
de desemprego permanece 
igual e, em relação ao dólar, 
não há indicações de um re-
cuo para valores mais baixos 
para os próximos meses. 

SÃO PAULO
O Estado também sofrerá 

com a fúria da natureza. Mas 
é um ano que por mais dificul-
dade que viemos atravessar, 
ele tende a ser promissor por 
ser um ano político. O ano de 
2020 no estado de São Paulo 
terá algumas janelas abertas 
de benefícios para o estado 
no sentido de tudo, da saúde, 
da educação. 

O governo também agi-
rá de uma maneira que vai 
minimizar um monte de situ-
ações dentro de São Paulo. 
Claro que vai ter violência, 
acidentes, crimes, roubos 

em grande proporção em 
São Paulo e também no Rio 
de Janeiro, mas será um ano 
onde o nosso gestor gover-
namental vai buscar dar auxílio 
a todo o estado por ser um 
ano político. O resultado 
será que teremos um melhor 
alinhamento nas ações de me-
lhorias e não sofreremos tanto 
quanto os outros estados. 

Neste percurso ele se 
choca com o nosso gestor 
supremo, haverá este choque 
por que o gestor supremo 
vem para tirar, quebrar a força 
do gestor do estado de São 
Paulo, do Rio de Janeiro e de 
alguns gestores do nordeste.

A saúde do atual prefeito 
de São Paulo que hoje se en-
contra enfermo, ainda estará 
bastante delicada, mas tudo 
indica que ele tentará vir can-
didato a prefeito de São Paulo. 

GUARUJÁ
Teremos também faleci-

mento de pessoas de renome 
na cidade de Guarujá no ano 
de 2020. Atravessaremos um 
ano com mais êxito, mesmo 
com toda a turbulência natural 
que haverá na baixada santista 
e litorais norte e sul, mas não 
tão avassaladoras como no 
país. Teremos ressacas e ven-
davais, mas sobreviveremos.

Nosso executivo (prefeito 
Válter Suman) permanece-
rá na sua cadeira mas terá 
que tomar muito cuidado 
porque terá um ano de mui-
ta perseguição pessoal e 
política. Ele sofrerá algumas 
traições de pessoas que 
estão lado a lado com ele.

Ele vai precisar estar em 
muita comunhão com Deus, 
se fortalecer muito de ener-
gias positivas para concluir 
e dar continuidade a tudo o 
que ele começou e, também, 
para conseguir se manter no 
cargo, porque governantes 
de fora do Guarujá tentarão 
intervir na reeleição dele.

Tentarão envolve-lo em no-
vas situações jurídicas, criadas 
para desestabilizá-lo. Então, 
ele precisa estar muito equili-
brado, totalmente blindado e 
de pé para conseguir ser ree-
leito e concluir a missão dele 
na cidade. É muito importante 
esta parte. Se as eleições 
fossem hoje (30/12/2019) ele 
está no cargo.

Aumentará os empreen-
dimentos no Guarujá, com 
grande geração de empregos, 
vinda de investidores maiores 
para a cidade. A habitação vai 
crescer, o estudo vai melhorar, 
a saúde vai melhorar, tudo 
melhora no Guarujá.

Estamos tendo segurança, 
mas teremos a inclusão de 
pessoas de fora com situa-
ções que poderão prejudicar 
nossa segurança para tentar 
quebrar a imagem do nosso 
executivo, mas a gente vai 
sobreviver a tudo isso.

Ele dará seguimento aos 
projetos, Guarujá renasceu 
das cinzas como um milagre 
e assim seguirá. Nosso Prefeito 
vai concretizar seus projetos 
contra os alagamentos da ci-
dade até 2024, como exem-
plo do Santo Antônio e Santa 
Rosa que são os lugares que 
mais alagam, faço questão que 
o nosso governante abaixo de 
Deus consiga fazer alguma 
coisa por estes lugares.

Nosso executivo conse-
guirá concretizar todos os 
seus projetos para a cida-
de de Guarujá até 2024.

A união faz a força. 

Deixo a minha benção a 
todos vocês para o ano de 
2020, ano este que será a 
minha última previsão para 
veículos de imprensa na ci-
dade. Encerro minha previ-
são com a orientação para 
que possamos atravessar o 
ano de 2020 com a maior 
leveza possível será ne-
cessário: “Fé, amor, espe-
rança, união e sabedoria.”

Deus abençoe a todos!

DÓRIS DE MEDEIROS

Previsões para 2020 foram
tiradas no dia 30/12/2019


